
 

 
 

 
 

 سازی آموزشی در ایران بررسی یکپارچه
آموزان نسبت به این سبك و نگرش والدین دانش
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 چکیده
تلف كودكان هاي مخهاي آموزشي غالب براي گروه، به يكي از روشسازي آموزشييكپارچه

توان و ناتوان به آموزان كمدانش ،رسدبه نظر مي روش، چرا كه در اين استثنايي بدل شده است؛
به منظور بررسي  ،يابند. پژوهش حاضرتري به حقوق انساني خود دست ميشكل مناسب

آموزان تلفیقي نسبت به سازي آموزشي در ايران و عوامل مؤثر بر نگرش والدين دانشيكپارچه
 4و  1آموزان مرزي تلفیقي منطقۀ شنفر از والدين دان 402اين سبك از آموزش بر روي 

شماري انتخاب شده بودند درآمد. نگرش والديني كه به روش تمام ءآموزشي شهر اراک به اجرا
هاي آماري مورد ساخته مورد بررسي قرار گرفت. روشبا استفاده از يك پرسشنامۀ محقق

مستقل، ضريب همبستگي  عبارت بودند از آزمون معناداربودن دو نسبت ،استفاده در اين تحقیق
و تحلیل واريانس يك راهه. نتايج اين تحقیق كه از نوع پیمايشي تحلیلي است، نشان داد كه 

سازي فرزندان مثبت است و با عواملي همچون نگرش والدين مورد مطالعه نسبت به يكپارچه
. امكانات سن والدين، تعداد دوستان فرزندان و تحصیالت والدين رابطۀ مثبت معنادار دارد

ها از جمله مواردي است كه والدين از وضعیت آنها ناخرسندند. عدم مدرسه و تراكم كالس
هاي فوق برنامه از هاي انفرادي و نبود كالسآموزان مرزي از آموزشاستفادۀ دانش

 هاي مدارس مجري طرح مذكور هستند.محدوديت
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 مقدمه
هاي در سال 1بخشي كودكان استثناييهاي عمده در آموزش و پرورش و توانيكي از بحث

است.  4سازيآموزان در مدارس عادي و پیروي از اصل عادياخیر، تلفیق اين گونه دانش
و  سازي بر اين باور است كه اشخاص داراي معلولیت بايد از همان حقوقاصل عادي

هاي مند شوند. اجراي برنامههايي كه افراد عادي برخوردار هستند، بهرهفرصت
اندازي مدارس فراگیر از جمله كاربردهاي اصل سازي و آموزش فراگیر و راهيكپارچه
پژوه و ؛ ترجمۀ به1866؛ ويلیامز، 1731پژوه، آيند )بهسازي به حساب مييكپارچه

 (.1731همكاران، 

بعد از اجراي طرح سنجش كودكان آماده ورود به دبستان  37 - 34 در سال تحصیلي
آموزان ديرآموز براي اقدامات كه يكي از پیامدهاي آن تشخیص و جايگزيني دانش

هاي ضمیمه جهت اين آموزشي، پرورشي و بازپروري بود، منجر به تشكیل كالس
ها به صورت السهاي عادي در مدارس عادي شد. اين كآموزان در كنار كالسدانش

تر آموزشي به مدت دو سال در چند شهر ايران تشكیل آزمايشي با هدف كیفیت مطلوب
اين تلفیق دنبال شد و پس از گذشت پنج سال به دلیل  31-32شد. در سال تحصیلي 

ها، مشكالت فضاي آموزشي، اياب و ذهاب بروز مشكالتي از قبیل افزايش هزينه
د و شعاطفي اين نوع جداسازي كالسي، اين روند متوقف آموزان و عوارض منفي دانش

با تسهیالت ويژه، وزارت آموزش و پرورش  60 - 1738باالخره در سال تحصیلي 
هاي عادي و همراه با ساير آموزان ديرآموز را در كالستصمیم گرفت ادغام دانش

 (.1738)تات و هوسپیان،  دكنهمساالن دنبال 
آموزان ديرآموز بیت عادي و استثنايي نسبت به دانشن تعلیم و ترامتخصص ۀعقید

آموزان آموزان چون از نظر رشد ذهني تفاوت كمي با دانشاين است كه اين قبیل دانش
 ندكنعادي دارند بهتر است در مدارس عادي و همراه ساير همساالن خود تحصیل 

 ع(.ب)همان من
ه در نظام آموزش مجزا آموزان ديرآموز معتقدند كدر عین حال خانوادۀ دانش

 ،ها را در سطح خود فراگیرند. از طرف ديگرشان فرصتي دارند تا دانش و مهارتفرزندان
آموزان عادي را از دست ندهند و راه شان تعامل با ديگر دانشمندند كه فرزندانهشديداً عالق

 ،ديگر(. از طرف 1866، 7و روش سازگارشدن با زندگي اجتماعي را بیاموزند )نلسون
و به  آموزان عادي كمك كندح نگرش دانشتواند به اصالشركت در مدارس عادي مي

 (.4006، 2هاي منفي افراد نسبت به كودكان ناتوان منجر شود )ونگبرطرف ساختن نگرش

                                                                                                                    
1. Exceptional Children 

2. Normalization 

3. Nelson 

4. Wong 
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توان در آموزان ناتوان يا كمسازي دانشتوانند در موفقیت يكپارچهعوامل مختلفي مي
هاي آموزان عادي اغلب در برابر برنامهوالدين دانش مدارس عادي مؤثر باشند.

ها به خوبي تدوين نشده كنند؛ به ويژه در صورتي كه اين برنامهسازي مقاومت مييكپارچه
سازي كودكان داراي معلولیت شديد مطرح باشد؛ به عبارت ديگر، باشند و موضوع يكپارچه

تواند در امر (. از جمله عواملي كه مي1866پژوه، هاست )بهسازي متأثر از نگرشيكپارچه
هاي آموزان ديرآموز مؤثر باشد، وضعیت اجتماعي ـ اقتصادي خانوادهسازي دانشيكپارچه

( نیز دريافتند كه يكي از 1733زاده و خداورديان، و همكاران )نقل از حسن« هال»است.  نآنا
داقل تحصیالت بااليي داشته آموزان استثنايي اين است كه والدين حشرايط موفقیت دانش

شان به تحصیل ادامه دهند و در منزل به فرزندان كمك كنند و با باشند و مايل باشند فرزندان
 آنان نیز رابطۀ خوبي داشته باشند.

( در تهران صورت گرفت 1760) «ويسمه»و  «مینايي» از سويدر نتايج پژوهشي كه 
ه ب در مدارس عادي با مشكالت خاصي روشنواي تلفیقي آموزان كمنشان داد كه دانش

توان به كیفیت نامطلوب خدمات معلم رابط، نگرش والدين رو هستند كه از آن میان مي
شده، پايین بودن سطح تحصیالت معلم، عدم رضايت شغلي معلم، آموزان تلفیقدانش
 پايین معلم و كمبود خدمات توانبخشي اشاره كرد. ۀسابق

نشـان   ،آموزان معلول انجـام شـد  نفر از والدين دانش 470ي تحقیق ديگري كه بر رو
عقايـد   ،كردنـد عادي تحصـیل مـي   ۀداد كه والدين صرفنظر از اينكه فرزندشان در مدرس

ــه يكپارچــه  چــون مشــاركت فرزندشــان را در  ؛ســازي داشــتندبســیار مثبتــي نســبت ب
از مینـايي و   بـه نقـل   ؛1884)میلـر و همكـاران،    بخشـید هاي گروهي بهبود ميموقعیت

سـازي، مربـوب بـه معلمـان و اولیـاي      يكي از عناصر اساسي يكپارچه (.1760همكاران، 
ـ  بايد از لحاظ نگرشي، علمي، اعتقـادي بـراي رو   نآنا آموزان ديرآموز است.دانش رو ه ب

 ،از ديگـر سـو   آموز ديرآموز در كالس خود آمادگي كامل داشته باشند.شدن با يك دانش
ـ  تواند بر نگرش اولیاي اين دانـش ان مينگرش مثبت معلم ثیري مثبـت داشـته   أآمـوزان ت

ضمن خـدمتي را طراحـي كردنـد كـه طـي آن معلمـان        ۀ( برنام1831) پل و يانگ باشد.
كرد كه اين امـر تـا حـدي در از بـین رفـتن      آموزان را راهنمايي ميهاي اين دانشكالس

 (.  1883)نقل از جنكینسون،  كردآموزان كمك اين دانش ۀبار ها و خرافات دربدفهمي
( در ويتنام انجـام شـد، مشـخص شـد بـراي      4000) 1«لتبروئي»در تحقیقي كه از سوي 

شنوا با كمبودهـايي همچـون عـدم    آموزان كمهاي آموزش تلفیقي براي دانشرسیدن به برنامه
خـاص  هـاي  مندي و مشاركت والدين در امر آموزش و كمبود وقت براي ارائۀ آموزشعالقه

 آموزان رو به رو هستند.و دانش محدود زبان عالمتي و مشكالت رفتار اين دانش
بـا   ناسازي آنآموزان ديرآموز نسبت به يكپارچهعوامل زيادي در نگرش اولیاي دانش

ثیر دارد كه نوع امكانات، نـوع ارتبـاب بـا همسـاالن عـادي و نـوع       أآموزان عادي تدانش

                                                                                                                    
1  . Broueillette 
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ـ  توانـد ريزي آموزشي ميبرنامه بـا   (1762)« كاكـابرايي »در تحقیقـي   ثیر داشـته باشـد.  أت
شنوا و ناشنوا به اين نتیجه رسید كه نگرش اولیـاي  آموزان كمبررسي نگرش اولیاي دانش

ريـزي  زي مثبت است و عـواملي مثـل برنامـه   ساآموزان كم شنوا نسبت به يكپارچهدانش
 ثر است.  ؤش مشنوا بر اين نگرآموزان كمصحیح و توجیه اولیاي دانش

( نیز نشان داد كه والديني كـه از وضـعیت اقتصـادي    4001) 1«بال بوني»نتايج تحقیق 
ـ    بااليي برخوردارند در مقايسه با والديني كـه   د داراي وضـعیت اقتصـادي مناسـب نبودن

 هاي آموزش تلفیقي داشتندتري نسبت به برنامهگرايش مثبت
موضوعي است كه مورد توجه  اديهاي عآموزان مرزي در كالسحضور دانش 

اندركاران آموزش و پرورش در سراسر جهان بوده است و محققان كشورهاي دست
اند كه بیشتر متمركز بر گروه مختلف نیز در اين زمینه تحقیقات بسیاري را انجام داده

( به بررسي نگرش معلمان عادي 4001)« 4اپدال» معلمان تلفیقي بوده است. مثالً ۀعمد
معلمان با چنین  درصد 80داخت و به اين نتیجه رسید كه د آموزش تلفیقي پردر مور

اظهار داشتند كه سبك معماري  ندر عین حال كه بسیاري از آنا روشي موافق بودند.
 مدارس عمومي با توجه به نیازهاي كودكان استثنايي بايد تغییر يابد.

فیقي متأثر از عوامل متعددي هاي تلآموزان ديرآموز در موقعیتآموزش و پرورش دانش
سازي فرايندي است كه هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ نوع قابل بحث است. يكپارچه

آموزان ناتوان در آن بنا به شرايط خاص جسماني و بسیار پیچیده است كه موفقیت دانش
ريزي شناختي مستلزم شناخت عوامل مؤثر و در سطحي باالتر نیازمند طراحي و برنامهروان

آموزان است. در فضايي كه تحقیق منسجمي در زمینۀ براي آموزش تلفیقي اين دسته از دانش
 ،شودهايي مشاهده نميآموزان ديرآموز و عوامل مؤثر بر موفقیت چنین طرحتلفیق دانش

تحقیق حاضر در پي آن است كه به اين سؤال اساسي كه چه عامل يا عواملي بر نگرش 
شان تأثیرگذار است سازي آموزشي فرزندانان ديرآموز نسبت به يكپارچهآموزوالدين دانش

 زير است: هايين تحقیق در پي يافتن پاسخ سؤالا ،به عبارت ديگر پاسخ دهد؛
 رو هستند؟ه ب از ديد والدين، مدارس مجري طرح تلفیق با چه مشكالتي رو 
 نگرشي دارند؟آموزان ديرآموز نسبت به آموزش تلفیقي چه والدين دانش 
 ند؟ اعوامل مرتبط با نگرش والدين نسبت به مدارس مجري طرح تلفیق كدام 
 

 روش پژوهش
 ۀ آماري وجود دارد:در پژوهش حاضر دو جامع

در مدارس  67ـ  62آموزان ديرآموز شهر اراک كه در سال تحصیلي دانش ۀكلی .1
 عادي در مقطع ابتدايي به تحصیل اشتغال داشتند؛ 

                                                                                                                    
1. Balboni 

2. Opdale 
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آموز ديرآموز پسر و دختر نفر دانش 402آموزان كه در حال حاضر دين اين دانشوال. 4
 نفر دختر(.  31نفر پسر و  177در مدارس عادي شهر اراک به تحصیل اشتغال دارند )

براي سنجش  شماري صورت گرفته است.ها نیز به روش تمامروش انتخاب نمونه
سنج سازي از مقیاس نگرشكپارچهآموزان ديرآموز نسبت به ينگرش والدين دانش

عبارت در مقیاس  70جهت ساخت اين ابزار ابتدا تعداد  ساخته استفاده شد.محقق
عبارت  70د. فرم اولیه مقیاس كه مركب از شتدوين  «لیكرت»امتیازي  1بندي درجه

 مرد( 71زن و  71آموزان )نفر از والدين دانش 30مقدماتي بر روي  ۀدر يك مطالع ،بود
اطالعات گردآمده بر اساس مدل كالسیك خطا مورد تجزيه و تحلیل قرار  د.ش ءاجرا

سنجي مطلوب هاي روانعبارت كه از ويژگي 11تعداد  ،گرفت و بر اساس نتايج حاصل
ضريب همساني دروني فرم نهايي مقیاس با استفاده از  حذف شد. ،برخوردار نبودند

دارند ( اظهار مي1881) «يزلدايك»و  «سلويا» .دبرآورد ش 62/0« آلفاي كرونباخ»فرمول 
مقیاس از  ،بنابراين ؛است 80/0كه حداقل ضريب اعتبار الزم براي آزمون در مطالعه 

 توان اطمینان داشت.ار است و به نمرات حاصل از آن مياعتبار الزم برخورد
گرفته و ورتیابي به نتايج عملي صاين پژوهش از نوع كاربردي است؛ زيرا به منظور دست

آموزان ديرآموز تلفیقي هاي آموزشي براي دانشريزيها و برنامهگیرياز نتايج آن در تصمیم
ها بدون هیچ گونه آوري دادهبا توجه به اينكه از طريق جمع ،د. اين طرحشواستفاده مي

ند دخالت يا استنتاج ذهني به شناسايي و تعیین عامل يا عواملي كه با نگرش ارتباب دار
براي كشف و  به طوراختصاصهاي تحلیلي پردازد، طرح پیمايشي تحلیلي است. پیمايشمي

 (.1731؛ ترجمه كريم نیا، 1886)اپنهايم،  يابدني ترتیب ميبررسي روابط بین متغیرهاي معیّ

 
 های پژوهشیافته
به  نتايج مربوب ،شود. در بخش اولها در دو بخش توصیفي و استنباطي ارائه مييافته

ها گنجانده شده است و در بخش شناختي نمونه و توصیف دادههاي جمعیتويژگي
 د. شوپژوهش عرضه مي هايؤالپاسخ به س هاي استنباطي برايداده ،دوم
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 آموزان دیرآموزهای دانش( توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانواده1جدول )
 فراواني نسبيدرصد  فراواني وضعیت اجتماعي ـ اقتصادي

 3 12 باال
 41 22 متوسط
 34 128 پايین
 100 402 جمع

 
 ازدرصد  3اجتماعي  ـ دهد كه وضعیت اقتصادينشان مي (1) اطالعات جدول

از خانوارها در  درصد 41آموزان ديرآموز باال بوده است و تنها خانوارهاي دانش
رصد ديگر در د 34د و اناقتصادي قرار داشتهـ  وضعیت متوسط از نظر اجتماعي

 ۀتواند برنامله نیز ميئاجتماعي قرار دارند كه اين مسوضعیت پايین اقتصادي ـ 
نیز به تحصیالت والدين اين  (4) جدول ثیر قرار دهد.أسازي را تحت تيكپارچه

 پردازد.آموزان ميدانش
 

 آموزان مرزی( توزیع فراوانی تحصیالت والدین دانش2جدول )
 نسبت تحصیالت

 

 جمع لیسانس فوق ديپلم ديپلم ترسیكل و پايین
 402 6 7 11 136 پدر

 100 02/0 011/0 031/0 8/80 درصد فراواني
 402 7 4 11 166 مادر

 100 011/0 01/0 011/0 8/84 درصد فراواني

تر درصد از پدران تحصیالت سیكل و پايین 8/80دهد نشان مي( 4)هاي جدول داده
درصد نیز لیسانس  2ديپلم، درصد مدرک فوق 11 ز آنها ديپلم ودرصد ا 31 دارند،
درصد مدركي باالتر از سیكل  1/3تر از سیكل ودرصد از مادران پايین 8/84اما  اند.داشته
سطح سواد  ،سازي را تسريع كندتواند روند يكپارچهعوامل مهم كه مي يكي از اند.داشته

گرش والدين را نسبت به آموزش تلفیقي و سطوح ن (7) جدول آگاهي والدين است. و
 دهد.آموز مرزي نشان ميدانش

( توزیع فراوانی سطوح نگرش والدین نسبت به آموزش تلفیقی کودکان دیرآموز 3جدول )
 یا مرزی

 درصد فراواني فراواني سطح نگرش 

 7/6 13 منفي
 2/60 182 مثبت

 7/11 47 نا مشخص
 100 402 جمع
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سازي نگرش يكپارچه ۀدرصد از اولیا نسبت به برنام 2/60دهد نشان مي (7) جدول
موفقیت اين  ۀدهندكه اين امر نشان درصد نگرششان منفي بود 7/6اند و تنها مثبت داشته
 برنامه است.

به ؛ دشاستفاده  21برش  ۀالزم به ذكر است جهت تعیین نگرش مثبت و منفي از نقط
راي نگرش ابه دست آوردند، د 21كمتر از  ۀنمرآن دسته از والديني كه  ،عبارت ديگر

 و بیشتر به دست آوردند داراي نگرش مثبت محسوب شدند. 21منفي و آن گروهي كه 
گويه  11، بر اين اساس صورت گرفته است كه پرسشنامه داراي 21برش  ۀانتخاب نقط

است و حداقل امتیازي كه هر  31تواند بگیرد است و باالترين امتیازي كه هر فرد مي
نظر را بي ۀها گزينگويه ۀاست. چنانچه شخصي در هم 11، تواند بگیردشخص مي

 آيد.به دست مي 21او  ۀانتخاب كند نمر
، از آزمون (7) ۀداري تفاوت دو نسبت موجود در جدول شمارابررسي معن براي

ن آزمون عبارت بود از شده در ايمحاسبه  Zدار بودن دو نسبت مستقل استفاده شد.امعن
 ،ين ترتیبدب بیشتر است. ،است 82/1كه برابر  01/0جدول در سطح   Zكه از 86/4

 هاي( نیز ديدگاه2) جدول دار است.اتفاوت بین دو نگرش معن ،شودنتیجه گرفته مي
 :دهدشان نشان ميمعلمان با فرزندان ۀوالدين را نسبت به رابط

 شاناولیاء در مورد ارتباط معلمان با فرزندان هایدیدگاهزیع فراوانی ( تو4جدول )
 درصد فراواني نسبي فراواني نظر

 80 140 موافق وكامالموافق
 48 80 بي نظر

 11 42 مخالف وكامالً مخالف
 100 402 جمع

درصد از والدين از ارتباب مناسب معلم  80دهند كه نشان مي (2)هاي جدول داده
 اند.درصد نیز ناراضي بوده 11اند و شان اظهار رضايت كردهبا فرزندانعادي 

دهد ها نشان ميامكانات مدرسه و تراكم كالس ۀبار را در ءنیز نظر اولیا (1) جدول
سازي هاي يكپارچهنسبت به برنامه ءتواند سبب تغییر نگرش اولیاله نیز ميئكه اين مس

نیز بیشتر اين انگیزه را  ءاولیا ،تر باشدها مناسبهر چه امكانات و تراكم كالس باشد.
 كنند كه فرزندان ديرآموز خود را در مدارس تلفیقي جاي دهند.پیدا مي
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ها و آموزان دیرآموز نسبت به تراکم کالس( توزیع فراوانی نظر والدین دانش5جدول )
 امکانات مدرسه

 درصدفراواني فراواني نظر

 71 82 موافق و كامالً موافق

 47 26 بي نظر

 28 81 مخالف و كامالً مخالف
 100 402 جمع

 

امكانات مدارس  ها واز تراكم كالس ءدرصد اولیا 28 دهد كهنشان مي (1) جدول
درصد نیز نظري  47 درصد نیز از وضعیت موجود راضي هستند. 71ناراضي هستند و

 پردازد:مي« آنوا» هنیز به نتايج تحلیل واريانس يك راه (8) جدولاند. نداده

 ( تحلیل واریانس یك راهه برای متغیر نگرش والدین6جدول )

 مجموع منبع تغییر
میانگین  درجۀ آزادي مجذورات

 سطح معناداري F مجذورات

 001/0 74/31 72/13816 7 04/14831 گروهيبین
   13/423 400 41/2811 گروهيدرون

    407 4/104268 كل

يعني  دار است؛امعن 001/0دست آمده درسطح ه ب Fهد كه دنشان مي (8)جدول 
بیني توان از روي تغیرات متغیرهاي پیش بین پیشتغییرات متغیر نگرش والدين را مي

تواند تغییرات توان مشخص كرد كه كدام متغیر بیشتر از بقیه ميدر اين جدول نمي كرد.
العات بیشتري است كه با استفاده از براين اساس نیاز به اط بیني كند.متغیر مالک را پیش

دهد كه ضريب نتايج نشان مي ضريب همبستگي پیرسون به اين مهم پرداخته شد.
( 72/0) ( ،تحصیالت با نگرش آنها21/0)باالترين  همبستگي سن والدين با نگرش آنها

( است. ضرايب به دست آمده در سطح 16/0و تعداد دوستان فرزندان با نگرش والدين )
 دار است.امعن 001/0

 
 گیرینتیجه

آموزان ديرآموز تواند بر نگرش والدين دانشر به بررسي عواملي كه ميضوهش حاژپ
االتي كه در اين ؤس پرداخته است. ،ثر باشدؤسازي آموزشي فرزندان منسبت به يكپارچه

 ند از:اتحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند عبارت
 به رو هستند؟ با چه مشكالتي رو مدارس تلفیقي از ديد والدين الف(

 سازي دارند؟يكپارچه ۀآموزان ديرآموز چه نگرشي نسبت به برنامب( والدين دانش
 ند؟اعوامل مرتبط با نگرش والدين مدارس مجري طرح تلفیق كدام ج(
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درصد از والدين از امكانات  28هاي به دست آمده، ال اول با توجه به دادهؤدر مورد س 
اما  اندآموزان در كالس فرزندان ديرآموزشان اظهار نارضايتي كردهاكم دانشمدرسه و تر

برحسب نتايج توصیفي اين  ضمناً اند.درصد نیز از وضعیت موجود راضي بوده 71تعداد 
هاي انفرادي ها و آموزشآموزان مرزي از كالسگیري دانشتوان به عدم بهرهتحقیق مي

 هاي ديگر مدارس تلفیقي اشاره كرد.و محدوديتو فوق برنامه به عنوان مشكالت 
آموزان ديرآموز با در نارضايتي والدين بحث ارتباب دانش مؤثريكي از عوامل  

نیز گزارش كرده است كه عدم  (4007) «1اوا»كه  كالسان عادي خود است. چنانهم
 پذيرش شاگردان ديرآموز از طرف همساالن عادي به دلیل ضعف در عملكرد تحصیلي

ريزند و كودكاني هستند كه از كالس را به هم مي ننیست بلكه به اين دلیل است كه آنا
لحاظ ارتباطي و رفتاري دچار مشكل هستند. اين مطلب در تحقیق ديگري و به شكلي 

( گزارش كرده است كه 1760)« شیرانزاده قرهعباسعلي» ديگر نیز مطرح شده است.
 آموزان عادي دارند.تري نسبت به دانشتماعي پايینآموزان ديرآموز سازگاري اجدانش

آموزان ديرآموز درصد از اولیاي دانش 2/60ال دوم نتايج نشان داد كه ؤدر مورد س
درصد از آنها نسبت  7/6سازي نگرش مثبتي دارند و تنها هاي يكپارچهنسبت به برنامه

( انجام داده 1762)« راييكاكاب»در تحقیق كه  هاي مذكور نگرش منفي دارند.به برنامه
هاي شنواي تلفیقي نیز نسبت به برنامهآموزان كمديده شده كه اولیاي دانش ،است

 شان نگرشي منفي دارند.سازي فرزندانيكپارچه
توان گفت كه متغیرهاي سن والدين، ها ميدر ارتباب با سؤال سوم تحقیق با توجه به داده

شان رابطۀ معنادار با نگرش والدين دارند؛ تان فرزندانمیزان تحصیالت والدين و تعداد دوس
شد بر يعني هر چه بر سن، میزان تحصیالت والدين و تعداد دوستان فرزندشان افزوده مي

توان چنین استنباب كرد كه شد. از اين نتیجه ميافزايش نگرش مثبت آنان نیز افزوده مي
آموزان براي والدين حائز اهمیت دي دانشافزايش سازگاري اجتماعي و داشتن ارتباب بین فر

شان نسبت به آموزش است. نكتۀ ديگر تأثیر سطح و نوع آگاهي والدين و رابطۀ آن با نگرش
( در تحقیقي به اين نتیجه رسیدند كه هر چقدر 1860« )میلگرام»و « نائور»تلفیقي است. 

 ي نسبت به آنان بهبود اطالعات در مورد كودكان استثنايي را افزايش دهیم، نگرش عموم
( نیز در تحقیقي نشان دادند كه هر چقدر سطح اقتصادي 1761و همكاران )« مینايي»يابد. مي

سازي شنوا نسبت به يكپارچهآموزان كمها باالتر باشد، نگرش والدين دانشو مالي خانواده
یزان سن اولیاء ( در تحقیقي نشان داد، سطح تحصیالت و م1762« )كاكابرايي»تر است. مثبت

تواند شان دارد. از جمله عواملي كه ميارتباب مستقیمي با نگرش آنان در ارتباب با فرزندان
آموزان ديرآموز مؤثر باشد وضعیت اجتماعي ـ اقتصادي سازي دانشدر ارتباب با يكپارچه

افتند كه و همكاران همسو است. اين محققان دري« هال»هاست. اين يافته، با  نتايج خانواده
آموزان استثنايي از جمله ديرآموزان اين است كه والدين يكي از شرايط موفقیت دانش

                                                                                                                    
1  . Eva 
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شان به تحصیل ادامه دهند و در حداقل تحصیالت بااليي داشته باشند و مايل باشند فرزندان
زاده و منزل به فرزندان كمك كنند و با مدرسه نیز رابطۀ خوبي داشته باشند )حسن

 (.1733خداورديان، 
تمركز  اين تحقیق به دست آمد كه در خور توجه است. نتايج ديگري نیز از

يا  ناشي از اين باشد كه احتماالً ،تواندهاي اول و دوم ميموزان ديرآموز در پايهآدانش
هاي باالتر در پايه ن را جبران كند وارشدي آن خیرهايتواند تأشده ميئههاي اراآموزش
آموزان ن دانشد و يا اينكه گروهي از ايبه تحصیل هدايت كنداشتن برچسبي بدون 

سرانجام سر از مدارس عادي از پس انتظارات تحصیلي برآيند و  ۀتوانند در مدرسنمي
 آورند.مياستثنايي در
هاي آموزان مرزي در منزل از آموزشدرصد از دانش 13نشان داد كه  «ناايج»ضمنا 

 بهره هستند.آموزان از اين نوع آموزش بياز اين دانش درصد 38برند و انفرادي بهره مي
هاي اجتماعي خانواده ـمربوب به وضعیت اقتصادي  ۀتوان در كنار يافتاين يافته را مي

 داراي دانش آموزان تلفیقي تفسیر كرد. 
توانند و بايد در مدارس تلفیقي آموزان ديرآموز ميتوان گفت دانشدر پايان مي
گیري دقیق و مدون و بهرههاي ريزيل باشند اما اين امر مستلزم برنامهمشغول به تحصی

از امكانات بیشتر و پشتیباني والدين، معلمان و همساالن است و از آنجايي كه به تعبیر 
 اندركاران آن استأثیر نگرش دستسازي به شدت تحت تبعضي از محققان، يكپارچه

ين موضوع مهم در معلمان و والدين (، بايد توجه كافي به ا4006)مثل ونگ، 
 آموزان )اعم از عادي و استثنايي( صورت گیرد.دانش

سازي آموزشي نیز جايگاه خود را به مرور در نظام در هر حال در ايران يكپارچه
آموزان نیز به هاي اين گروه از دانشآموزان استثنايي باز كرده است. خانوادهآموزشي دانش

آموزشي  اند. ولي اين بدان معنا نیست كه در اجراي اين روشبي آن را پذيرفتهخو
محدوديت و مشكل وجود ندارد. ضروري است كه مسئوالن امر با دقت كامل نسبت به 

 آموزشي اقدام كنند. هاي نگرشي و اجرايي اين روشوديتبرطرف كردن مشكالت و محد
بررسي نگرش  ايهاي بعدي از ابزارهاي استانداردشده برامید است در پژوهش

چرا كه در اين  ازي آموزشي در ايران استفاده شود؛سوالدين و وضعیت يكپارچه
استاندارد محققان مجبور به بررسي نگرش والدين بر  ۀپژوهش به علت نبود پرسشنام

در معرض آسیب روايي بیروني  هاي طرح راهاي خام شدند. اين امر يافتهاساس نمره
سازي امري فته نماند كه اين روش در بررسي وضعیت يكپارچهالبته ناگدهد؛ قرار مي

 «زادهحسن»و  «ويسمه»، «مینايي»(، 1762) «كاكابرايي»براي مثال  سابقه نیست.بي
توانند محققان بعدي مي را در پیش گرفتند. ضمناً ش( اين رو1762) «ويسمه»( و 1762)

شده در اين تحقیق، به بررسي تفادهسنجي بیشتر روي ابزار اسهاي روانبا انجام فعالیت
)مثل معلمان،  سازي دخیل هستندهاي ديگري كه در امر يكپارچهنگرش گروه
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سزايي دارند، آموزان تلفیقي نقش بآموزان عادي كه در سازگاري اجتماعي دانشدانش
 اين مسیر باشند. دهندۀآموزان عادي و...( ادامهوالدين دانش
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